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05.08.14 Rømmegrøt 
I år som tidligere år startet det nye Rotary-året med den tradisjonelle rømmegrøten og spekematen første 
tirsdagen i august. Det hyggelige møtet var hjemme hos Cecilie Schønfeldt  i Stubben og med vår nye 
president Sissel Rundblad kunne de to «vertinnene» ta imot en god samling sommerbrune rotarianere. 
Visepresidenten holdt styr på rømmegrøten, og takket være et nydelig augustvær kunne man etter en 
hyggelig velkomst og en kort tale fra Sissel trekke ut på terassen. Her ble det summet om den flotte 
sommeren og medlemmenes gjøren og laden i ferien og forventningene til de kommende Christian 
Frederik-dagene. 
Maten og drikken smakte utmerket, laget var hyggelig og det ble en hyggelig start på Rotary-året for de 
vel 20 som hadde funnet veien til årets «etter-Olsok-møte» tirsdag 5. august. 
 
Ref. 
Tore B. 
 
 
 
12.08.14 Presidentens møte 
President Sissel Rundblad ønsket velkommen og tente et lys for fred og vennskap. 
Dette var presidentens møte. Men først ble alle behøring nevnt som i løpet av sommeren hadde hatt 
fødselsdag. 
Deretter innledet presidenten foredraget sitt med et EGO II siden det var lenge siden EGO I. Hun har i en 
kort periode vært syk og ikke i stand til å drive sitt firma. Men er nå i full fart igjen. 
Deretter ble klubbens mål og planer for 2014/15 gjennomgått. 
Samfunnsoppgavene er Mosseheftet,  Orkerød skanse og vakter på Moss by- og Industrimuseum. 
Vi støtter landsprosjektet Handicamp på Haraldsvangen og av 
internasjonale prosjekter er det Vision for all – brukte briller og polio+. 
Det legges opp til sommercamp 2015. 
Presidenten snakket mye om hvordan gjøre Rotary mere kjent og hva Rotary står for. Dette er en linje som 
distriksguvernøren også har og samt den internasjonale presidenten. 
Deretter summet vi litt og den obligatoriske loddtrekningen ble foretatt. 
 
Ref. 
Kjellaug 
 
 
 
19.08.14 Urtehagen hos Anne Sofie Larsen 
Totalt 32 fremmøtte hvorav 12 gjester og 20 medlemmer. Pent høstvær og god stemning. 
Anne Sofie Larsen ønsket velkommen til Vestre Pålsrud gård og urtehagen, en ganske alminnelig gård i 
Rygge som hun uttrykket det. Omvisning i Urtehagen startet i 1992 mens opparbeiding av hagen hadde 
startet allerede på 1980-tallet. Gården er på 200 mål hvorav det meste er leid ut. 
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Omvisningen startet med en tur bortom en gravhaug fra eldre jernalder ca 360 – 345 før Kristus. Der fikk 
vi alle muligheten til påfyll av positiv energi ved å stille oss opp på en spesiell stein.  
 
En energifylt forsamling vandret deretter til urtehagen. Det er 370 forskjellige urter på området og 
adskillig flere planter. Smaksurter, dufturter, og giftige urter pent ordnet i en velstelt hage. 
 
Vi avsluttet på låven med nydelig kringle, kaffe og myntete. Praten gikk livlig og det sosiale fikk god 
næring.  
Sissel takket og avsluttet møtet etter ca 2 timer. 
 
Ref. 
Robert 
 
  
 
26.08.14 Konventionsgården / Historie om Mosse-konventionen v/Ellinor Bruusggaard 
I presidentens fravær ble møtet leder at visepresidenten som ønsket velkommen og tente et lys for fred og 
vennskap. 
Knut Anders orienterte deretter om distriktskonferansen, Rotaryskolen og at det vil bli arr. En fest med 
erter, kjøtt og flesk litt senere på høsten. 
Ellinor Bruusgaard var invitert som kveldens foredagsholder. Ellinor Brusgaard er en av flere mosse-
guider som forteller om byens historie. 
Temaet i dag var Konventionsgården/Historien om Mosse-konvensjonen. 
Vi har jo i hele år feiret 200 årsjubileet for grunnloven og dermed også mossekonvensjonen. Uten den 
hadde vi ikke hatt noen grunnlov og heller ikke noe Storting. Ellinor dro oss igjennom historien på en fin 
og lettfattelig måte. Kopien av konvensjonen ligger nå fast i Konvensjonsgården. Den er skrevet på fransk. 
14. august kom originalen av konvensjonen på besøk utlånt av Stortinget og den kunne sees hele dagen i 
Konvensjonsgården. 
Konvesjonen er en våpenhvileavtale mellom den svenske kongen Karl XIII og det norske Storting. 
Avtalen ble undertegnet etter en kort krig mellom Norge og Sverige. Avtalen ble også den faktiske 
fredsavtalen og formet grunnlaget for unionen mellom Norge og Sverige. Gjennom konvensjonen godtok 
svenskene Stortingets legitimitet og til å utforme en ny grunnlov. 
Ellinor Bruusgaard gikk detaljert igjennom krigene og fredsforhandlingene som endte opp med 
fredsavtalen ferdig forhandlet den 14. august i Moss og undertegnet av Carl Johan den 15. august i 
Fredrikstad. 
Historien om Mosskonvensjonen og året 1814 burde etter lang tids feiring i Moss, være kjent for byens 
innbyggere. Med denne kunnskapen om hva konvensjonen betydde for landet og at forhandlingene fant 
sted i Moss, gjør at vi alle er stolte av byen vår.   
 
Ref. 
Kjellaug 


